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Granskning av SFI

Sammanfattning

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna iSala kommun genomfört en
granskning av kommunens sfifverksamhet. Syftet är att granska om skolnämnden bedri—

ver sfi utifrån gällande styrdokument och att verksamheten är ändamålsenlig. Gransk—

ningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer skolnämnden att svenskaför invandrare (Sfi) bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt och med en god kvalitet?

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att skolnämnden inte fullt ut
säkerställer att svenska för invandrare bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en god

kvalitet.

Av tabellen nedan framgår bedömningen av de olika kontrollmålen. Bedömningen görs på

en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen

av de olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i rapporten.

Kontrollmål Bedömning

Det sker aktiva insatser för att nå de som har rätt till utbildning. Ej uppfyllt

De som har rätt till utbildning erbjuds studie— och yrkesvägledw Delvis uppfyllt

nina __ . . . .
Utbildningen påbörjas inom tre månader från det att eleven har Uppfyllt
rätt till utbildningen.

Vid studiestart genomförs en kartläggning av elevens kunskaper Uppfylll
. och förutsättningar. . .

Det finns målsättningar och en verksamhetsplanering för sfi. Ej uppfyllt

Ansvarsf och rollfördelning är tydlig inom organisationen. Uppfyllt

Det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar upp— Ej uppfyllt
följning av eventuella externa utförare.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till skolnämnden:

' Utveckla nämndens ledning och styrning genom att formulera adekvata och mäta
bara mål för Sfi—verksamheten. Inuläget finns det nämndmål med bäring på sti,

men det är en helt annan indikator som verksamheten beskriver sig ha i fokus.

' Utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet så att de aktiviteter som i

dagsläget syftar till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten

sammanfogas i en fungerande helhet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna
resultera i en samlad bild för såväl enheten som för huvudmannen, i syfte att

kunna fatta beslut om prioriterade utvecklingsområden och åtgärder för att ut—

veckla utbildningen i enlighet med de nationella målen.

c  Diskutera och utforma en tydlig och kommunicerad strategi för hur verksamheten

tar sig an det uppsökande arbetet för att nå de personer som har rätt till sti.
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Granskning av SF‘

'  Säkerställa en strukturerad och systematisk kontakt mellan Vuxnas lärande och

ansvariga för förskolans placeringar för att säkerställa att brist på förskoleplatser

inte blir ett hinder för elever att börja sti.

I  Följa upp det krnnpetensbehöv avseende extra anpassningar och särskilt stöd som

verksamheten har identifierat.
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Granskning av SFI

1  . In ledning

Lr. bakgrund
Skolnämnden  i  Sala kommun ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen där

svenskundervisningen för invandrare (sti) ingår.

Rätt att delta i Sfi har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket

som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från

och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.

Hemkommunen är skyldig att erbjuda sti för den som har rätt att delta. Rätten att delta i

utbildning gäller från det datum personen folkbokförs i landet. Utbildningen ska finnas

tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas inom tre månader om det inte finns

särskilda skäl.

Framförhållningen och strategier i kommunen är ett sätt att vara förberedd för att konti—

nuerligt ta emot nya elever och flexibelt möta det föränderliga behovet.

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av vuxenutbildningen i Sala kommun år  2015 och

brister identifierades rörande det systematiska kvalitetsarbetet, det uppsökande arbetet

samt utbildningens tillgänglighet under hela kalenderåret. Det bristande systematiska
kvalitetsarbetet innebar att nämnden saknade underlag vid beslut om hur resurser ska

fördelas till verksamheten.

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har kommunens revisorer valt att granska

Sfi—verksamheten.

1.2. Syfte och revisionsfi'åga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer skolnämnden att suenskajör invandrare bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
och med en god kvalitet?

1.3 Kontrollmäl
För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål varit vägledande:

I  Det  sker  aktiva insatser för att nå de som har rätt till utbildning.

l  De som har rätt till utbildning erbjuds studie och yrkesvägledning.

.  Utbildningen påbörjas inom tre månader från det att eleven har rätt till utbild—

ningen.

o  Vid studiestart genomförs en kartläggning av elevens kunskaper och förutsätt-

ningar.

o  Det finns målsättningar och en verksamhetsplanering för sfi.
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i" ,_____

i  '  Ansvara och rollfördelning är tydlig inom organisationen.

'  Det finns ett systematiskt lwalitetsarbete som även omfattar uppföljning av even—

tuella externa utförare.

1.4. Revisionskriterier
Revisionskriterierna utgörs av lokalt styrande dokument inom området, Skollag

(2010:800) samt Förordning om vuxenutbildning (2011:1108).

1 f" Avgränsning och nmmd. ut)!!!

Granskningen avgränsas till skolnämnden och nämndens ansvar för sfiwverksamheten.

Intervjuer har genomförts med

-  Skolchef

. Rektor för vuxenutbildningen

.  Studie— och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Vidare har studier av verksamhetens lokala styrdokument och rutiner genomförts. En

förteckning över dokumenten återfinns i bilaga 1.

De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapportens innehåll.
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2. Sfi  i  Sala kommun

Sfi—verksamheten i Sala kommun är en avfyra enheter inom avdelningen Vuxenutbild-
ningen som även kallas Vuxnas lärande.

Till  och med  april 2018var Vuxnas lärande organisatoriskt en del av gymnasieskolan där

biträdande rektor för gymnasieskolan hade det övergripande ansvaret. Mellan april  2018

och årsskiftet 2018/2019 var Vuxnas lärande placerad under barn— och utbildningsfor—

valtningen som en egen avdelning. En rektor har haft samlat ansvar för Vuxnas lärandes

olika verksamheter. Rektor för Vuxnas lärande har ingått i en ledningsgrupp under skolk

chefen tillsammans med övriga rektorer inom föra-rakningen. Sedan årsskiftet  2018/ 2019

ingår Vuxnas lärande, tillsammans med Arbetsmarknadscnheten  (AME) och Integrat—

ionsenheten, i  kontoret Hållbar tillväxt under kommunstyrelseförvaltningen. Formerna

för den nya organisationen är ännu inte helt satta.

Inom Vuxnas lärande finns det två studie och yrkesvägledare. Den ena har ett uttalat fo—

kus mot eleverna inom sfi och grundläggande utbildning medan den andra är riktad mot

övriga elever. Det finns dock en flexibilitet i uppdelningen och de två studie— och yrkesväg—

ledarna kan täcka upp för varandra vid behov. Det är två administratörer som arbetar

inom enheten Vuxnas lärande. Dessa har motsvarande uppdelning som studie- och yrkes—
vägledarna, där den administratör med ett uttalat ansvar för sti arbetar närmare den stu-

die— och yrkesvägledare med ansvar för sti.

Sfi—enheten består, utöver rektor, av en arbetslagsledare och nio sti-lärare. Sedan årsskif—

tet  2018/2019 har en förstelärare anställts inom Vuxnas lärande. Förstcläraren kommer

att jobba med samtliga enheter inom Vuxnas lärande, däribland sti—enheten.

Medeltalet för antal elever som läste sti under är 2018var 211 personer.

2.1. Anmälan till Sfi
För att börja läsa sfi behöver individen göra en anmälan. Idag sker de flesta anmälningar—
na via en elektronisk blankett. En blankett i pappersform finns också tillgänglig vid behov.

Individen kan få hjälp att fylla i blanketten, oavsett om den är elektronisk eller i pappers—

form, vid Vuxnas lärandes reception. Även handläggare vid AME och Integrationsenheten

har kunskap för att hjälpa individer att göra en anmälan till sti.

Anmälan registreras av administratör i administrationssystemet där även en standardise-

rad studieplan för eleven upprättas. Anmälan gär sedan vidare till rektor som på så sätt

får en överblick över eleverna som anmäler sig. Därefter går anmälan till den sti—lärare

som är ansvarig för kartläggning av elevernas kunskaper. Läraren kallar till kartläggning

och genomför kartläggning med eleven med hjälp av det underlag som finns i administratw

ionssystemet. För de personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser och som an—

söker via Arbetsförmedlingen är ambitionen att sti—läraren som är ansvarig för kartlägg—

ning även är med vid kartläggningssamtal pä Arbetsförmedlingen för att skapa sig en tyd—

lig bild av elevens bakgrund och kunskaper. Elevens studieplan uppdateras efter kartlägg—

ningen utifrån vilken nivå som eleven ska studera.
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Slutligen skickar administratören ut en kallelse till eleven med information om och datum

för kursstart. Administratören har därmed en överblick när det gäller  tiden  som går melf

lan att  anmälan  registrerats och när kursstart kan meddelas.

Bild 2. Anmälningsproeessför sfi.

Anmälan

Registrering av  anmälan  görs
av administrator

Studieplan upprättas
automatiskt

Anmälan
när rektor

 

Anmälan  när sti-lärare
med anSVar för

kartläggning

Sfi—lärare gör
kartläggning av
kunskaper
tillsamnmans
med elev

Studieplanen
uppdateras

Administratör
skickar kallelse om
kursstart
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Granskning av SFI

3. Granskningsresultat

3.1. Aktiv rekrytering

_ ,, '  .  . ,, .. . . . l
; Kontrolimai: Det sker aktiva insatserjor att nu de som har rott till utbildning. 1

Enligt skollagen är det kommunens ansvar att se till att alla som har rätt till utbildning

inom sf] får  möjlighet  att delta. Kommunen ska aktivt verka för att personer som har rätt

till utbildningen får information om  detta.  För att eleverna ska kunna börja utbildningen

så snart som möjligt är ett aktivt och uppsökande förhållningssätt viktigt.  I  detta arbete
kan samverkan ske med andra aktörer. Det kan underlätta för nyanlända att information

om sti finns översatt till olika språk och att informationen ges både muntligt och skriftligt.

3.1.1. Iakttagelser

I  februari  2017 startades ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Tärna folkhögskola

och Sala kommuns enheter Integration, arbetsmarknadsenheten  (AME) och Vuxnas lä—

rande. Samarbetet har fått namnet Silverlotsen. Silverlotsen är lokaliserad i Jobbeenters

lokaler  (AME) centralt i staden och är från Vuxnas lärandes sida ett försök att nå ut med

information om SFI och studie— och yrkesvägledning. För att öka tillgängligheten för indi—

vider att få samlad hjälp med frågor om studier, arbetsmarlmadsfrågor, försörjningsstöd,

bostadsfrågor för nyanlända, praktik samt CV och personliga brev finns på Silverlotsen

personal från alla de samverkande parterna.

Iintervjuerna framkommer att det inte har gjorts någon strukturerad utvärdering av Sil—

verlotsen. men det beskrivs att samtliga samverkansparter känner till Silverlotsen och att

handläggare på Arbetsförmedlingen, AME och Integrationsenheten förmedlar informat—

ion om sfi till dem som behöver nås av informationen.

I  intervjuer framkommer vidare att det förmedlas information om sfi via Facebook, Sala—

bladet, kommunens hemsida samt i en tryckt broschyr som finns hos Arbetsförmedlingen,

AME och Integrationsenheten. Broschyren innehåller information om studie— och yrkes—

vägledning och vilken hjälp som erbjuds inom det, sti, samhällsorientering, grundläg—

gande utbildning, gymnasial och yrkesutbildning, Lärvux samt hänvisningar till kommu-

nens hemsida. Vid genomgång av dessa kanaler framkommer att all informatiou är på

svenska, undantaget kursplanen i sti som återfinns på kommunens hemsida.

Iintervjuerna framkommer att en av studie— och yrkesvägledarna inom Vuxnas lärande

har ett uttalat uppdrag i sin tjänst att arbeta uppsökande för att skapa kontaktytor med

externa parter och på så sätt nå de individer som har rätt till sfi. Det finns ingen skriftlig

dokumentation som anger vad studie— och yrkesvägledarens uppsökande uppdrag omfat—

tar och konkret innebär.

3.1.2. Bedöma-ring

Vi konstaterar att information om sfi på svenska förmedlas via samarbetet Silverlotsen,

via digitala kanaler samt i lokaltidningen och broschyrer. Informationen är på svenska.

Även om Silverlotsen ligger centralt i staden, krävs det att individer i Sala kommun aktivt

själva söker upp Silverlotsen eller känner till sina rättigheter och letar sig fram till exem—
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pelvis hemsidan. Då vi inte tagit del av underlag som beskriver studie- och yrkesvägledaa

rens uppsökande uppdrag kan detta inte anses formaliserat.

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt eftersom Sala kommun inte aktivt verkar för att

nå ut till målgruppen.

3.2. Erbjudande om studie-7 och. yrkesvägledning

I  Kontroiirnål: De som har rätt till artbildning erbjuds studie— och yrkesvägledning. !

Enligt skollagen ska såväl den redan antagna som den blivande eleven ska ha tillgång till

studie- och yrkesvägledning. Vägledningen ska innehålla information om möjligheter till

fortsatta studier, arbetslivets kompetens— och rekryteringsbehov samt studieekonomiska

förutsättningar.

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan som innehåller uppgifter om den

enskilde elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Enligt förordning—

en om vuxenutbildning ska eleven i samband med utarbetandet av studieplanen erbjudas

studie— och yrkesvägledning.

3.2.1. Iakttagelser

En elevs studieplan upprättas i samband med anmälan till Sfi. Det finns inga rutiner för

att erbjuda studie— och yrkesvägledning vid tillfället då anmälan till sfi görs. Studie— och

yrkesvägledaren uppger att den som önskar boka in studie— och yrkesvägledning gärna får

det.

I intervjuer framkommer att det förmedlas information om studie— och yrkesvägledning

på samma ytor som förmedlar information om sfi (Facebook, broschyrer med flera). Som

nämns ovan, är denna information tillgänglig på svenska.

Den studie— och yrkesvägledare som har särskilt ansvar för så erbjuder grupphandledning

i befintliga Sfi—grupper en gång i månaden. Ide grupper som har behov av översättning till

modersmålet används en tolk eller andra elever på skolan för att förmedla informationen.

Vid dessa tillfällen uppmuntras eleverna att komma på drop—in eller boka en tid hos en av

studie— och yrkesvägledarna.

Drop—in med studie— och yrkesvägledarna från Vuxnas lärande erbjuds tre timmar en ef—

termiddag i veckan på Silverlotsen.

Två gånger i veckan erbjuds drop-in för studie och yrkesvägledning i Vuxnas lärandes

lokaler.

3.2.2. Bedömning
Vi konstaterar att drop—in för studie— och yrkesvägledning finns tillgängligt i två olika 10—

kaler vid sammanlagt tre tillfällen i veckan. Vi konstaterar vidare att information om stu-

die— och yrkesvägledning förmedlas via allmänna kanaler så som Facebook, Salabladet och

kommunens hemsida samt att det finns information hos Silverlotsen och hos de berörda

samverkanspartnerna Arbetsförmedlingen, AME och Integrationsenheten.
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Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppjyllt' eftersom Sala kommun inte erbjuder stu—
die— och 5,71'kcsvägledning i  samband med att studieplancn  upprättas  vid anmälan till sfi.

3.3. l.]töildningen påbörjas Mum tre månader

Kontrollmdl: Utbildningen påbörjas inom tre mdnaderfrän det att eleven har rätt
till utbildningen.

Enligt skollagen ska Sfi—utbildningen finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna
påbörjas  inom tre månader om det inte finns särskilda skäl. Undervisning definieras som:

målstyrda processer som under ledning av lärare syftar till utveckling och lärande genom

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.

3.3..1 Iokttagelser

De intervjuade uppger att det finns plats för samtliga personer som har ansökt om att läsa

Sfi och att verksamheten därför kan leva upp till kravet att utbildningen ska påbörjas inom

tre månader. De intervjuade beskriver vidare att den Sfi—ansvariga administratören har en

god överblick över de som anmält sig då det är samma administratör som registrerar alla

anmälningar och som skickar ut kallelse om kursstart. Administratören kan därför kom—

municera med den kartläggningsansvariga sti—läraren kring de ansökningar som har regi—

strerats och säkerställa att det inte dröjer längre än tre månader innan en utbildningsplats

erbjuds.

Iintervjun med rektor för Vuxnas lärande framkommer att det historiskt inte har varit ett

problem att elever inte börjat sin utbildning på grund av att elevens barn inte fått försko—

leplats. Rektor berättar att han dock nyligen nåtts av en fråga från en administratör för

förskolan kring hur de olika verksamheterna kan ha kontakt om detta framöver då det ser

ut som att det kan komma att vara ont om förskoleplatser till hösten 2019.

I  intervju med rektor beskrivs vidare att elever har möjlighet att påbörja sina Sfi—studier

under hela året. På sommaren har Sfi—verksamheten semesterstängt under två veckor,

men under den tiden erbjuds eleverna hemstudier. Rektor uppger att ambitionen framö—

ver är att erbjuda eleverna distansstudier under dessa två veckor. Rektor uppger dock

även att elever mycket sällan vill ta del av de hemstudier som tidigare erbjudits då elever—

na väljer att vara lediga när sti—verksamheten håller stängt.

Ikalendariet för sti—utbildningen framgår att kursstarter var förlagda en gång i månaden

för våren 2018. Rutinen var då att eleverna gick i en introduktionsgrupp i fyra veckor in—

nan de placerades i den kurs som kartläggningen visat vara lämplig.  I  och med minskat

söktryck till sfi har verksamheten beslutat att sedan hösten 2018 ha löpande kursstarter

genom att eleverna ”hoppar på” en redan pågående kurs.

332. Bedömning

Vi konstaterar att sti—utbildning påbörjas inom tre månader och bedömer att kontrollmä—

let är uppfyllt. Vi noterar att Sfi-verksamheten har stängt under två veckor på sommaren

och vi ser det som positivt att kommunen ser över möjligheten att erbjuda elevernas di—

stansstudier under dessa två veckor, vilket skapar förutsättningar att sti—studierna sker på
ett sätt som är förenligt med begreppet undervisning under hela kalenderåret.
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3.4. Kartläggning av kunskaper oehförutsäiminga?”
#

'Kontrollmäl: Vid studiestart genomförs en kartläggning av elevens kunskaper och
%förutsättningar.

Enligt kursplanen  i  sfi ska en kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar vara

utgångspunkt för bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier. Utbild-

ningen i sfi ska anpassas efter elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och

långsiktiga mål och detta kan fångas i kartläggningen. Behov av stöd, exempelvis stöd på

modersmålet, är också viktigt att diskutera med eleven i anslutning till utbildningens bör—

jan.

3.4.1. Iakttagelser

Kartläggning av nya elevers kunskaper och förutsättningar görs av en Sfi—lärare som har

ett särskilt ansvar för kartläggning.  I  intervjuer uppges att samma lärare även är med vid

Arbetsförmedlingens kartläggning, i de fall personen omfattas av lagen om etableringsinH

satser och ansöker via Arbetsförmedlingen.

Det finns en rutin för kartläggning, framtagen av rektor tillsammans med sti—enhetens

personal. Rutinen innehåller bland annat frågor kring:

-  Personuppgifter
'  Ursprung
a  Tidigare studier
. Tidigare arbetserfarenhet
-  Datorvana

'  Behov av stöd eller anpassningar i studiemiljön
. Mål i Sverige

Resultatet av kartläggningen läggs in i administratörssystemet där även elevens individnn

ella studieplan uppdateras utifrån den bedömda kunskapsnivån. En kartläggning görs

således alltid innan en elev tilldelas en kurs.

Iintewjuer  framkommer att studie— och yrkesvägledare använder ett interaktivt digitalt

verktyg för nivåbestämning för en del elever som bedöms vara på en högre språklig nivå.

Det digitala verktyget är en tjänst som köps in från en extern leverantör och som används

som ett komplement till den ordinarie kartläggningen.

Rektor uppger i intervjun att det inte finns något modersmålsstöd vid kartläggningen

inom sti—verksamheten, men att det finns en lärare som talar persiska och en som talar

arabiska som är behjälpliga i kartläggningen vid behov.  I  vissa fall tas även hjälp av elever

som är i slutet av sin sti—utbildning för att översätta vid kartläggningen. Enligt uppgift

används tolk vid behov. Rektor beskriver att behovet av modersmålsstöd vid kartlägga

ningen eller under utbildningen generellt sett inte är särskilt stort, men att verksamheten

däremot har identifierat ett behov av speciallärare för att stötta sti—lärare i anpassningar

av undervisningen.
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3.4.2. Bedömning

Vi konstaterar att en Sfi—lärare har ansvar för kartläggning av elevers kunskaper och förutf

sättningar och att kartläggning görs då en anmälan har inkommit och innan en elev tillde—

las en kurs. Vi noterar att kartläggningen identifierar elevens eventuella behov av stöd. Vi

noterar samtidigt att det finns ett behov av kompetensutveckling hos personalen avseende
extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

3.5. lidälsättningar och verksamhetsplanering

Kontrollmål  :  Det finns målsättningar ochen uerksamhetsplaneringjö'r sfi.

3.5.1. Iakttagelser

I  skolnämndens verksamhetsplan för  2018—2020  finns tio nämndmål angivna under de

kommungemensamma målen. Av dessa nämndmål är det två mål som har bäring på sfi—

verksamheten:

c  Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet
till injlytande.

I  Vuxenutbildningen ska bidra och stimulera till ett livslångt lärande, ji'ämja per-
sonlig utveckling och ge vuxna en starkare ställning på arbetsmarknaden.

I  verksamhetsplanen återfinns även en rubrik som kallas Verksamhetsfakta/Nyekeltal.

Där framgår två nyckeltal som gäller sti—verksamheten:

I  Sfi, andel elever som godkänts/slutjört
'  Sfi, kostnad per heltidssmderande

Det finns inga målvärden för nyckeltalen utan endast uppnådda värden för år  2014, 2015

samt 2016.

I  intervju med skolchef och rektor framkommer att de framför allt jobbar med en indika—

tor utifrån nämndens mål. Indikatorn uppges vara Andel elever inom sfi som avslutar sin

utbildning med minst betyget E. De intervjuade beskriver att måluppfyllelsen för indikaw

torn är mycket god med nära 100 procent. Indikatorn kan ses som ett målvärde för det

första nyekeltalet ovan, men i de dokument som granskningen har tagit del av framgår

inte att denna indikator är ett målvärde som nämnden har formulerat och som nämnden

kommer att följa upp. Det framstår som att indikatorn är ett mål som Sfi—enheten har

formulerat och som följs upp löpande inom enheten.

Utöver ovan nämnda nyckeltal innehåller verksamhetsplancn inte någon beskrivning av
den planerade verksamheten och] eller planerade satsningar inom sfi.

I  intervjun med rektor för Vuxnas lärande framkommer att vuxenutbildningen och sfi ofta

upplevs komma i skymundan för de andra Skolverksamheterna på nämndens samman—

träden och att det inte är tydligt vad nämnden har för ambitioner eller prioriteringar när

det gäller Sfi—verksamheten.
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3.5.2. Bedömning
Vi konstaterar att det finns nämndmål med bäring pä sfi-verksamheten, men att det sak—

nas specificerade indikatorer och mälvärden för dessa. Utöver nämndmälen innehåller

verksamhetsplanen inte någon beskrivning av den planerade verksamheten och/eller pla—

nerade satsningar inom sti. Vi bedömer därför att nämndens mälstyrning avseende sfi är

svag, vilket blir tydligt i ljuset av att verksamheten främst jobbar utifrån en indikator som

inte finns angiven i nämndens styrande dokument.

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

3.6. Ansvara. och rollfördelning

Kontrollmäl: Ansvars— och rolUördelning är tydlig inom organisationen.

9.6.1. lalci'l'agelser

Samtliga intervjuade uppger att ansvars och rollfördelningen mellan skolchef, rektor,

arbetslagsledare, studie— och yrkesvägledare samt sti—lärare är tydlig. De intervjuade

beskriver att kommunikationsvägarna är korta och att det på ett enkelt sätt går att få till

samtal kring behov hos elever och utvecklingen av verksamheten. Rektor uppges vara

ytterst ansvarig för de insatser som planeras och utförs, men de intervjuade beskriver

samstämmigt att utveckling av verksamheten är behovsstyrd och sker i dialog mellan

personalen inom Sfi—verksamheten.

Vi har i grankningen inte tagit del av några uppdragsbeskrivningar för de olika

yrkesrollerna inom Sfi—verksamheten, men rektor uppger att det håller på att tas fram en

beskrivning av den nya förstelärarens uppgifter.

Den intervjuade studie— och yrkesvägledaren uppger att rollfördelningen inte är lika tydlig

för eleverna, men att eleverna känner till att de kan ställa frågor till sin närmaste lärare

och att läraren sedan hänvisar till den som kan svara på frågan.

Den intervjuade studie— och yrkesvägledaren framhärar att studie— och yrkesvägledning är

hela skolans uppdrag och att detta är något som verksamheten jobbar med. Studie— och

yrkesvägledarna har tillsammans med sti—lärarna haft en workshop under en APT kring

hur studie— och yrkesvägledning kan inkluderas i den ordinarie undervisningen.

Det finns en struktur med återkommande möten där sfi diskuteras:

-  En gång i veckan har rektor möte med arbetslagsledaren för sfi och försteläraren.

.  En gång i månaden hålls ett verksamhetsmöte där rektor, de två studie» och

yrkesvägledarna samt de två administratörcrna deltar. Mötet innebär enligt rektor

att det finns en struktur för att löpande utvärdera verksamheten.

I  En gång i månaden hälls APT för sti—verksamheten.

l En gång i veckan samlar skolchef alla rektorer. Rektor för Vuxnas lärande upplever

att sfi får lite utrymme under dessa möten.
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»  En gång i  månaden sker elevuppföljningar där representanter från sfi—

verksamhctcn, AME och Arhetsförmedlingen deltar. Vid dessa möten följs elevers
resultat och  progression  i förhållande till tid inom Sfi—verksamheten upp samt att
det finns utrymme för att diskutera verksamheten och samverkan  i  övrigt.
Granskningen har inte tagit del av någon dokumentation kring
elevuppföljningarna eller de olika parternas roll och ansvar vid dessa möten.

3.6.2. Bedömning
Vi konstaterar att ansvars- och rollfördelningen upplevs tydlig för de anställda inom sfi—
verksamheten och att det finns en struktur för möten där verksamheten, resultat och kva—

litet diskuteras. Vi ser det som positivt att en beskrivning av förstelärarens roll och upp—
drag kommer att tas fram. Vi anser vidare att syfte och anst-'arsfördelningcn vid elevupp—
följningsmötena med fördel kan formuleras i skrift för att göra formen för samverkan
mindre sårbar vid eventuella byten av personal.

Vi bedömer att kontrollmålct är uppå/llt.

3. 7. Systematiskt kvalitetsarbete

Kontrallmål: Det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar uppfölj—
ning av eventuellt: externa utförare.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nation—
ella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt
och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

3.7.1. lakttagelsel'

Årshjul och kvalitetsrapporter

Barn— och utbildningsföivaltningen har tagit fram ett årshjul som bland annat omfattar
systematiskt kvalitetsarbete.

Bild 3. Årshjul systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Årshjul  SAM, SKA, personal och ekonomi Barn och Utblldnln Sala kommun mum.
Apr på innehållande bl a APT På gryr-ehålfar'Ce ”' a
admlslrlilölugor. arbelsmllpofråqor.
EnSAM med protokoll ETS?” ”l" protokoll
Result:! av kommunens MBU “EMF-"Y” ,

APT på lllneha'llande bl.a. presentera.—,, aktuella år, SKÅ. Ekonoml och Personal
arbetsnulatråqor. Budget. Inför kommande år. Budget. rry’d år.
EaSAM med protokoll. APT på innehållande bl a.
Kommunens MBU genomldrs. -  --- _ .  - . ,..., ."”, ,, arla-elsnullöfragor
olihlcllnår EnSA_M med premien.
Medamelnrsanltal. . . _, -- Loneovemyn. .

SKÅ. Likalnhandhngsamete. __ . Handlingsplaner uppmanas uotran
Bud-gel. infor kommande år. resultat av EBU. aktuelttl år.
- - ---- —-———-— - .. w .. . “any _ ., ....______.._...__. ___ __ _______
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Enligt ärshjulet sker uppföljning inom ramen för lnivudmannens systematiska kvalitets—

arbete (SKA) fem gånger per läsår: iaugusti, november, januari, april och juni. Resultatet

av uppföljningen skrivs in i en ltt-*alitetsrapport som uppdateras vid dessa fem tillfällen.

Skolchef uppger dock att kunskapsuppdraget inom sfi följs upp ijuni och augusti och li—

kabehandlingsarbetet i november. När kvalitetsrapporten är uppdaterad av rektor med

nytt underlag per område följs detta upp av skolchef.

Vid intervju med skolchef framkommer att uppföljning avseende kunskapsuppdraget in-

nehåller tre delar:

'  Uppdrag från huvudman som formulerades vid tidigare års uppföljning utvärde—

ras

'  Beskrivning av enhetens unika kvalitetsarbete som utgår från utvecldingsinsatser

som rektor och personal har identifierat

.  Nyckeltal avseende sfi och övrig kommunal vuxenutbildning.

Rektor för Vuxnas lärande beskriver att det inom sti—verksamheten framkommit att års—

hjulet behöver förtydligas. Att förtydliga ärshjulet är en av de uppgifter som den nytill—

trädda försteläraren kommer att arbeta med.

Vi har tagit del av Vuxnas lärandes kvalitetsrapport för läsåret 2017—2018 vilken innehål—

ler en samlad redogörelse för Vuxnas lärandes verksamhet. Gällande sfi beskrivs att de

systematiska elevuppföljningarna fungerar väl och att det under dessa möten har ut—

tryckts att tillgången till särskilt stöd i form av specialpedagog saknas. Vidare beskrivs att

ett utvecklingsområde är genomströmningen på sfi där det noterats att det genomsnittliga

antalet timmar en elev behöver för att klara en kurs är fler än riksgenomsnittet. lrappor—

ten framkommer också att det inom ramen för sti—verksamheten är prioriterat att ta fram

kursvisa checklistor för att på sikt stärka likvärdigheten i utbildningen. Nyckeltal för sti

anges i kvalitetsrapporten, men dessa analyseras endast i begränsad utsträckning och det

saknas en jämförelse med riket och andra kommuners resultat. En kortare sammanställ—

ning av resultatet av elevenkäten för hela Vuxnas lärandes verksamhet finns i kvalitets—

rapporten.

l,,lppli'iljning av betyg och elevgenmnströin nin g

Rektor för Vuxnas lärande beskriver att arbetet med indikatorn gällande andel elever som

fått minst E, görs i form av löpande betygsuppföljningar. Under år 2017 uppdagades det

att många elever stannade inom sti länge och som ett komplement till betygsuppföljning—

en började verksamheten därför med systematiska elevuppföljningar för att fortlöpande

skapa sig en överblick över elevernas progression. En gång i månaden hålls

elevuppföljningar där representanter från SFI—verksamheten, Arbetsförmedlingen och

AME deltar. Vid dessa tillfällen följs elevers betyg, tid i sti och avbrott upp. Det fram—

kommer att elevuppföljningarna, i enskilda elevfall, kan mynna ut i en utvärdering för att

söka ta reda på om eleven har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller

annars inte gör tillfredställande framsteg. Då tar rektor in en nulägesbedömning från un—

dervisande lärare. Elevuppföljningarna uppges fungera väl.
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Rektor beskriver vidare att Vuxnas lärande valt att använda sig av Skolverkets utveckl—

ingsmaterial BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) för samtal om och ut—

värdering av elevernas måluppfyllelse. En samlad utvärdering och analys görs av persona-

len inom sti—verksamheten ijuni varje år.

Vi har efterfrågat statistik avseende sti och i nedanstående tabell redovisas den statistik

som inkommit till oss. Granskningen har inte tagit del av någon tillhörande analys till

nyckeltalen och det framkommer inte att statistiken har redovisats till huvudmannen.

Tabell x. Statistik sfi VT2017t1'H och med H '1'2018.

 

Aretes;  _____ __n . HEW --.--.2017 VT18 HTIB 2018..
Antal studerande 285 271 ' _'  ”__-556 267 18W 285 I
Genomsnittlig studietid 359,84 331,18 345,51 313,8 0 282,77
för dem som slutfört en kurs_
Antal e' åbör'at 2 2 4 17 o 17
Antal avbrott 60 112 172 78 0 78

Andel betygssattai 0,94 0,87 0,91 0,98 0 0,88
en kurs med lä st be et E

Genomsnittlig betygspoäng 8,75 10,43 9,59 12,38 0 11,15

I statistiken går det att utläsa att genomsnittlig studietid för de som slutfört en kurs har

minskat mellan 2017 och 2018. Vi ser vidare att antalet elever som ej påbörjade sina stu-

dier ökade är 2018. Vidare går det att konstatera att andelen elever som avbrutit sina stu—

dier under 2017 var 30,7 procent och andelen avbrott för 2018 var 27,4 procent. Vi ser

även att andel elever med lägst betyget E har ökat, liksom genomsnittligt betygspoäng.

De intervjuade uppger att det inte har gjorts någon analys av orsaken till att 17 personer

inte påbörjade sina studier under våren 2018. De intervjuade beskriver att det till varje

kursstart alltid är personer som inte påbörjar sin utbildning. Vidare beskrivs att 17 perso-

ner inte ska ses som ett högt antal, utan att detta snarare är ett uttryck för att det fram till

våren 2018 (det vill säga under 2017), inte fanns en rutin för att föra statistik över de per—

soner som inte valde att påbörja sin utbildning.

]ilevenlditer och studeramleräd

Sfi—verksamheten gör en enkät kring trivsel och trygghet två gånger per år. Därtill gör

varje lärare en enkät med sin elevgrupp med syfte att utvärdera elevernas upplevelse av

ansvar och inflytande på undervisningen två gånger per år. Enkäten gällande trivsel och

trygghet som genomfördes under hösten 2018 visar generellt att eleverna är trygga och

trivs i skolan. En fråga som sticker ut med sämre resultat gäller om eleverna vet vem de

kan prata med på skolan om någon gör dem ledsen eller arg. Enkäten gällande ansvar och

inflytande som genomfördes under hösten 2018 visar positiva resultat där eleverna gene—

rellt är nöjda med undervisningen. Ett utvecklingsomräde som framkommer är elevernas

möjligheter att påverka arbetssätt. Ivissa fall framkommer också att eleverna önskar tyd—

ligare information om hur det går för dem i skolarbetet. Delar av enkätresultatet redovisas

i Bilaga 2. Enkätresultat.
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I intervjuer framkommer att det en gång per termin hålls ett studeranderäd där eleverna

kan ta upp och diskutera utbildningen och annat som är viktigt för dem. Underlaget från

dessa möten uppges ingå i underlaget för systematiskt kvalitetsarbete.

3.7.1.1.  Rapportering till skolnämnden

Vid protokollsgenomgång av skolnämndens sammanträden under  2018  framkommer ett

informationsärende på sammanträdet i januari  2018  där det meddelas att två av nämn—

dens ledamöter har besökt Vuxnas lärande.

På sammanträdet i mars  2018  presenterades kvalitetsrapporten för Vuxnas lärande för

läsåret 2017/ 2018. Iintervjun med skolchefen framkommer att rapporten inte föranledde

någon större diskussion om sti—verksamheten eller dess resultat.

Utöver kvalitetsrapporten, presenterades nämndens verksamhetsberättelse för år  2018  på

nämndens sammanträde i februari  2019.  Vid genomläsning av verksamhetsberättelse för

år  2018  framkommer det genomsnittliga antalet elever som har läst sti under åren  2016

till och med  2018.  Utöver det saknar verksamhetsberättelsen innehåll kring sti.

Utöver ovan nämnda tillfällen, har rapportering avseende sfi inte förekommit på nämn—

dens möten.

3.7.1.2. Uppföljning av externa utförare
Under år  2018  läste totalt tre elever sfi med extern utförare. Vi har efterfrågat uppföljning

kring detta, men någon uppföljning uppges inte genomföras med anledning av att det är

så få elever som berörs.

3.  7.2. Bedömning

Vi konstaterar att det sker en månatlig uppföljning av sti—verksamheten på skolenhetsnivä

i form av betyg— och elevuppföljningar. Därtill genomförs elevenkäter för att följa upp ele—

vers upplevelse av ansvar och inflytande samt trivsel och trygghet. En samlad utvärdering

görs en gång per år. Vi anser att en samlad utvärdering bör göras mer än en gång per år

för att få en resultatförstäelse för att skapa kvalitativa åtgärder.

Strukturen för uppföljning och utvärdering på skolenhetsnivå följer inte årshjulet för sys—

tematiskt kvalitetsarbete, där det framkommer att kvalitetsrapporter sammanställs fem

gånger per år.

Den kvalitetsrapport för Vuxnas lärande som har inkommit till oss innehåller en redogö—

relse för sti—verksamheten inklusive utvecklingsbehov. Vi anser dock att redogörelsen inte

ger en heltäckande bild av sti—verksamheten och att analysen i rapportens skulle behöva

utvecldas. Även nämndens verksamhetsberättelse saknar en tydlig redogörelse för sfi—

verksamheten, dess resultat och en utvärdering av resultaten.

Den rapportering som har gjorts för nämnden hänger inte på ett tydligt sätt ihop med den

struktur för uppföljning som åskådliggörs i årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi konstaterar därmed att det till viss del finns ett underlag på skolenhetsnivå som skulle

kunna ge nämnden en samlad bild av sti—verksamheten. De kvalitetsdokument och den

rapportering som når nämnden innehåller inte detta underlag, vilket innebär att huvud—
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mannen inte har nödvändiga underlag föratt kunna fatta beslut och fördela resurser till

Sfi—verksamheten så att eleverna når utbildningens mål.

Vi noterar att det inte görs en uppföljning av externa utförare av sfi.

V  i bedömer kontrollmålet som ej upgy'yllr.
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4. Bedömning och  rekommendationer

4.1. Revisioneli bedömning;
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att skolnämnden inte fullt ut

säkerställer att svenska för invandrare bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en god

kvalitet.

4.2. Betiiirrtning iriiji'ärt konirollmäl
Av tabellen nedan framgår bedömningen av de olika kontrollmålen. Bedömningen görs på

en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen

av de olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i rapporten.

 
Kontl'ollmål Bedömning

Det sker aktiva insatser för att nå de som har rätt till utbildning. E_i uppfyllt

De som har rätt till utbildning erbjuds studie— och yrkesvägledning. Delvis uppfyllt

Utbildningen påbörjas inom tre månader från det att eleven har rätt till Uppfylll
utbildningen.

Vid studiestart genomförs en kartläggning av elevens kunskaper och U ppfyllt
förutsättningar.

Det finns målsättningar och en verksamhetsplanering för sfi. Ej uppfyllt

Ansvars— och rollfördelning är tydlig inom organisationen. Uppfyllt

Det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar uppfölj- Ej uppfyllt
ning av eventuella externa utförare.

4. 3. Rekommendaiioner
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi skolnämnden att:

'  Utveckla nämndens ledning och styrning genom att formulera adekvata och mät—

bara mål för sti—verksamheten. Inuläget finns det nämndmål med bäring på sfi,

men det är en helt annan indikator som verksamheten beskriver sig ha i fokus.

'  Utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet så att de aktiviteter som i

dagsläget syftar till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten

sammanfogas i en fungerande helhet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna

resultera i en samlad bild för såväl enheten som för huvudmannen, i syfte att

kunna fatta beslut om prioriterade utvecldingsområden och åtgärder för att ut—

veckla utbildningen i enlighet med de nationella målen.

. Diskutera och utforma en tydlig och kommunicerad strategi för hur verksamheten

tar sig an det uppsökande arbetet för att nå de personer som har rätt till sfi.

'  Säkerställa en strukturerad och systematisk kontakt mellan Vuxnas lärande och

ansvariga för förskolans placeringar för att säkerställa att brist på förskoleplatser

inte blir ett hinder för elever att börja sfi.
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.  Följa  upp det kmnpctensbehov avseende  extra  anpassningar och  särskilt stöd  som
verksamheten har  identifierat.

20 1903—18

Rebecka  Hansson Jenny N  ordqvist

Uppdragsledare Projektledare
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Granskning av SFI

‘Bilaga  1  — Dokumenifiirte‘ckning

För granskningen har \d tagit del av följande dokument:

Organisationsskiss kommunkonccrncn  2018

Nyckeltal  vuxnas lärande  2018

V crksarnhetsberättclsc skolnämnden  2018

Indikatorssammanställning skolnämnden 2018

Rutin för kartläggning inför SFI

Kurskalendarium för SFI läsåret  2017H2018

Kur-skalendarium för SFI läsåret  2018-2019

Skolnämndens verksamhetsplan  2018—2020

Kommunstyrelsens strategiska plan  2018~2020

Resultat elevenkät trivsel/ likabehandling HT  2018

Resultat elevenkätor utbildningens kvalitet (per lärare, sex stycken)

Kvalitetsrapport läsåret  2017—2018 Vuxcnutbildningen

Broschyr för Silverlotsen

Ärshjul för barnw och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 2  -— Enkätresultat

linkälrcsultnt trivsel och studium HT 2018

)  SALA .  --KOMMUN KUNGSANGSGYMNASIET
ulvamcrnga'1 , J.

Trygghet, respekt och arbetsro

2. Jag känner mig lugn och trygg när [ag är  i  skolan

36,5'iu

     r,

)  SALA --WWW KUNGSANGSGYMNASIET
ull.-avdclnga:i . l;

16. Jag vel vem jag kan prata med på skolan om någon gör mig ledsen eller

arg

51m __
46, 3%

,  (

1f
.i
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Iinkäti'esullal (lruppul'våårdering l-l'l' 2018

11. Jag får vara med och påverka hur vi arbetar med lektionernas innehåll
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Anlal svar.-mde 26

Medelvärde 4.2

Standardavvikelse 0,6

3. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

#      0‘» O'

1, >,( o

2. :( D

3, :l 4

4. :) _ 1

5, D 9
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